








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 نماذج إجابات
 الصف الثاني الثانوي
 الفصل الدراسى األول

 2021 - 2022 



 
 

 
 

 

 ًَشل اإلدابات

 
 1 

 ايقـ ايجاْٞ ايجا٣ْٛ

 دباأل اتإجاب
األدب الجاهلى اتإجاب

 األولالتدريب 

عا٢ْ عٓرت٠ نجريا َٔ سٝا٠ شيً٪ٖا ايعبٛر١ٜ ٚايضم ٚايـيًِ  -1

ٚا٫مطٗار بغبب أَ٘ ٚيْٛ٘ ٚصؾض ٚايزٙ ا٫عرتاف بٓغب٘ َٚعاٜض٠ 

ايٓاؼ ي٘ يهٓ٘ مل ٜغتغًِ يتًو ايـيضٚف ٚقاَٚٗا ٚأثبت ؽذاعت٘ 

 ٚؾقاست٘ ؾ٢ اسبضٚب ٚا٭رب ايعضب٢ .

ْكاؾي  ،ْكاؾي ايتؾاب٘ : ق٠ٛ ا٭يؿاؿي ٚاغيعا٢ْ ٚدٛر٠ ايغبو -2

عُضٚ بُٝٓا  ،بانٝا ع٢ً ا٭ط٬ٍ تَ٘عًكطٖري  بزأ :ا٫خت٬ف

اشبُض نُا ربتًؿإ ؾ٢ غضمُٗا ايض٥ٝػ َٔ اغيزح يًٗذا٤  ٚافـ

 ٚايؿدض .

تبزأ ايكقٝز٠ ازبا١ًٖٝ نُا ٜبزٚ َٔ اغيعًكات بايبها٤ ع٢ً  -3

ا٭ط٬ٍ ثِ ٚفـ صس١ً احملبٛب١ ٚايٓاق١ ٚاشبٌٝ ثِ ايػضض 

 نُا ؾعٌ طٖري ؾ٢ َعًكت٘. ١هُاسبٚقز ربتتِ ب ايض٥ٝػ

زبٛرتٗا ٚدٛر٠ أيؿاؿيٗا َٚعاْٝٗا َٚتا١ْ أعًٛبٗا ًَٚٝ٘ يإلجياط  -4

 ٚق٠ٛ عبهٗا ٚتضابطٗا.

 ٜػًب ع٢ً ؽعضٙ ايتػظٍ باغيضأ٠ ٚايٛفـ -5

 ٫ بها٤ ا٭ط٬ٍ بٛفـ اشبُض ٚصبًغٗا تبزأ -6

قبًٝت٢ بهض ٚتػًب بعز سضب  قًٝت أثٓا٤ ضبا٫ٚت ايقًح بري -7

 ايبغٛؼ ٚيكا٤ اغيًو عُضٚ بٔ ٖٓز 

ايبها٤ ع٢ً ا٭ط٬ٍ، ٚايرتساٍ، ٚاغيعاٖز ٚسنضٜاتٗا ٚٚفـ  -8

 احملبٛب١ ٚايٓاق١، ٚايؿدض بٓؿغ٘، ٚاسبه١ُ ٚايؾه٣ٛ ٚصثا٤ ْؿغ٘.

اغينضب: اغيٛقـ اغيؾاب٘ ايش٣  - ٣ ٜٓتر عٓ٘ اغيجٌشاغيٛقـ اياغيٛصر :  -9

 ٜغتزع٢ مضب اغيجٌ.

ْـيِ َعًكت٘ ايت٢ تتُٝظ بطٛهلا ٚق٠ٛ أيؿاؿيٗا ٚغُٛمٗا  -11

  عٓ٘ عاْٝٗا ٚتٓٛع أعايٝبٗا صغِ سزاث١َٚ

 أَ٘ صمبغٛار يْٛ٘ ٚ صدٌ ٙضعَّ -11

 اغيزح ٚايضثا٤  -12

 ايبٝتغارص ايؾعضا٤ َٔ ...  ٌٖ -

 قا٥ً٘. قٍٛ َٛدظ طبتقض حيٌُ خ٬ف١ دبضب١ -13

 ٭ْ٘ عافض ازبا١ًٖٝ ٚاإلع٬ّ. -14

تٛقـ يبٝز عٔ قٍٛ ايؾعض بعز اعتٓام اإلع٬ّ ; ٫ْبٗاصٙ بب٬غ١  -15

 ايكضإٓ .

سٝح رؾع٘ يًُن٢ قزَا ؾ٢ إثبات سضٜت٘ ٚإؿيٗاص َٛاٖب٘  -16

  .ايؾعض١ٜ ٚاسبضب١ٝ

ؾضارٖا بب٬غتِٗ أب١٦ٝ ؽعض١ٜ ٜتُٝظ نٌ سٝح ْؾأ ؾ٢  -17

 ٚؾقاستِٗ ػيا نإ ي٘ أنرب ا٭ثض ؾ٢ ق٠ٛ أؽعاصٙ ٚدٛرتٗا.

 ىب الثانتدريال

 اسباصخ بٔ سًظ٠ -1

 عٓرت٠ بٔ ؽزار -2

 عُضٚ بٔ نًجّٛ -3

 يبٝز بٔ صبٝع١ -4

 ب٢ ع٢ًُأطٖري بٔ  -5

 طضؾ١ بٔ ايعبز -6

 التدريب الثالث

 ا٭َجاٍ ايٓجض١ٜ  -5 ا٭َجاٍ ايؾعض١ٜ  -4 اسبهِ ايٓجض١ٜ  -3 -2 -1

 التدريب الرابع

 .)ز( إْهاص أبٝ٘ ي٘ -1

 ايؿدض ايكب٢ً.)ب(  -2

 بها٤ ع٢ً ا٭ط٬ٍ.)أ(  -3

 .)أ( سؿـيٖٛا ٚصٖٚٚا أبٓا٤ِٖ  -4

 )ز( ايؿدض ايؿضرٟ . -5

 .اغيعًكات)ب(  -6

 .بها٤ ا٭ط٬ٍ)أ(  -7

 .يؾٝٛع اسبه١ُ ؾ٢ أؽعاصٙ -أ -8

 .ضبب يًغ٬ّ ٚسهِٝ صبضب -ب

 ا.ٜاايٛف)ز(  -9

 ا.ٜاايٛف)ز(  -11

ققض ازبٌُ ٚايؿكضات، ؽز٠ اإلقٓاع  -11

ٚايتأثري، ٚمٛح ايؿهض٠، تٓٛع ا٭عًٛب بري 

 اشبرب ٚاإلْؾا٤ .

 ا٭َجاٍ  )أ( -12

نإ ٜنضب بٗا اغيجٌ ؾ٢ دٓا١ٜ ايؾضٜض  -13

 ع٢ً ْؿغ٘ ٚأًٖ٘

  

 األدب فى عصر صدر اإلسالم
 التدريب األول

 ايػظٍ ايؿاسؿ ايقضٜح  -ٚفـ اشبُض ٚصبايغٗا  -1

 ٫ْبٗاص ايؾعضا٤ بب٬غ١ ايكضإٓ ٚاْؾػاٍ اغيغًُري بايؿتٛسات اإلع١َٝ٬ ٚاْقضاؾِٗ عٔ ا٫عتُاع يًؾعضا٤. -2

 .بايٛمٛح ٚايؾضف ٚا٫قتباؼ َٔ َعا٢ْ ايكضإٓ ايهضِٜ ٚايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ -3

 بزأٖا بكٛي٘ عٔ ؾضام ضببٛبت٘ :مل ٜتػري ٚاعتُض نُا ٖٛ ٚاغيجاٍ ققٝز٠ ايربر٠ يهعب بٔ طٖري سٝح  -4

 َتِٝ إثضٖا مل ٜؿز َهبٍٛ    باْت ععار ؾكًب٢ ايّٝٛ َتبٍٛ

 . ٚصعا٥ٌ يؿْٓٛ٘ َٔ خطب ٚٚفاٜا ْتٝذ١ سباد١ ايزٚي١ -5

 أفبح يًدطب١ رٚص ٖاّ ٚؾعاٍ ؾ٢ ضباصب١ ايعزٚ ْٚقض٠ ايزٜٔ ٚبٝإ ؽضا٥ع٘ ٚتؾذٝع ازبٓٛر ٚإصعاٍ ايبعٛخ ؾ٢ سٝا٠ ايٓب٢ ٚبعز ٚؾات٘. -6

 ٚاشب٬ف بري اغيٗادضٜٔ ٚا٭ْقاص ٚايؿتٛسات اإلع١َٝ٬ . ، إصعاٍ ايبعٛخ ٚضباصب١ اغيضتزٜٔ ْٚؾض ايزٜٔ -7

 ٚا٫عتؾٗار بآٜات َٔ ايكضإٓ ٚأسارٜح ايٓب٢ .جياط ايغٗٛي١ ٚايٛمٛح ٚاإل -8

 (6) صادع إداب١ ايغ٪اٍ -11  . ايكضإٓ ايهضِٜ ٚايغ١ٓ ايٓب١ٜٛ -9

 ْتٝذ١ يًبعٛخ ٚايغضاٜا ٚا٭سزاخ ايت٢ ؽٗزتٗا ايزٚي١ اإلع١َٝ٬ آْشاى. -11

 ٭ْٗا َٔ أنجض ايٛعا٥ٌ ؾعاي١ٝ ٚتأثريا ؾ٢ ْؿٛؼ اغيتًكري ٚايغاَعري. -12

 ْـيضا ٫ْقضاف اغيغًُري عٔ مساع ايؾعضا٤ خاف١ اغيزاسري ٚاْبٗاصِٖ بايكضإٓ ٚب٬غت٘ ٚب٬غ١ ايٓب٢ . -13

 .ب٘افشأبايكضإٓ ايهضِٜ ٚب٬غ١ ايٓب٢ ٚ ايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚتأثضتؿيٗضت اشبطب ٚايٛفاٜا ايز١ٜٝٓ ٚ -14

 . ُاع١ٝيٛفاٜا ايغٝاع١ٝ ٚا٫دتٚا ايز١ٜٝٓ ٚاسبضب١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ  اشبطب -15

 التدريب الثانى

 )ر( اسبه١ُ . -2  ايتأثض بايب١٦ٝ ايقشضا١ٜٚ ؼي صعِ ايقٛص٠ ايبٝا١ْٝ )ز( -1

 ايعضف.. إخل( -اهلل  -اعتدزّ ايؾعضا٤ أيؿاؿي ايكضإٓ ايهضِٜ َجٌ )اشبري  -3

 .بزٜعايكضإٓ ٚتأثضٚا بب٬غت٘ ٚأعًٛب٘ َايت أيؿاؿي٘ يًغٗٛي١ َٚعاْٝ٘ يًٛمٛح ٚاقتبػ ايؾعضا٤ َعا٢ْ اي -4
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 ايقـ ايجاْٞ ايجا٣ْٛ

 عا٢ْ َٔ ايكضإٓ ٚايغ١ٓ .اغياعتُزار  -عا٢ْ ؽضف اغي -عٗٛي١ ا٭يؿاؿي  -5

 .)ب( سٌ اشب٬ف بري اغيٗادضٜٔ ٚا٭ْقاص . -6

 ْؿػ مسات اشبطب ٚايٛفاٜا. -غاع صقع١ ايزٚي١ ٚسادتٗا يًتٛافٌ تا -ايضعا٥ٌ  -7

ىاألموفى العصر األدب 
 التدريب األول

 ،تأٜٝز ايغًطإ َٚعاصمت٘ -اشبطب  -1

 خطب يًٛعفي ،اسبح ع٢ً ازبٗار

 ع١ٝ ٚاسبؿ١ًٝ اٝايز١ٜٝٓ ٚايغ -2

سظاب ؽار٠ با٭دبزرت اغيٛمٛعات ناإل -3

 ٚايؿضم .

 عًٗت ٚبعزت عٔ ايػُٛض -4

 تٓٛعت ٚاعتُزت ع٢ً اإلجياط  -5

 ع١ًٗاعتُزت ع٢ً َعإ َباؽض٠  -6

دبشب ايغاَع َٛعٝك١ٝ  ١إلسزاخ ْػُ -7

 .ٚتغتًُٝ٘ 

 يتعرب عٔ اغيعا٢ْ بإجياط -8

ٚايؾعض  -ٚايٓكا٥ض  -ايػظٍ ايقضٜح  -9

ْتٝذ١ يًقضاعات اسبظب١ٝ  ،ع٢اايغٝ

 .ا٭خض٣ ا٭َِ ٚايؿضاؽ ٚاخت٬ؾي ايعضب ب

ْتٝذ١ يًـيضٚف ايغٝاع١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ  -11

بايزٚي١ ا٭١َٜٛ َٔ فضاع ع٢ً اسبهِ 

 ٚاخت٬ؾي بػري ايعضب ٚازبٗار ٚايؿتٛسات.

 الثانى التدريب

 .)ب( ايكضإٓ ايهضِٜ -1

 )ر( ايػظٍ ايقضٜح. -2

ايًؿفي يًغٗٛي١ َع ٚدٛر بعض َاٍ  -3

يبز٣ٚ ٚأَا صيؽي ايػضٜب أسٝاْا ؾ٢ ايؾعض ا

ازبا٢ًٖ  ؾ٢ ايعقضايكقٝز٠ ؾهُا ٖٛ 

 ٚاإلع٢َ٬.

 ايؾعض ايغٝاع٢ .)أ( ايضثا٤ ٚ -4

 ...)ب( تأْل اغيٛفٕٛ ؾ٢ ايقٛص  -5

ٛعفي ؾ٢ اغيغادز ٚايض٩عا٤ ً)أ( ر١ٜٝٓ ي -6

 ؾ٢ احملاؾٌ.

 اإلخٛا١ْٝ.)ر(  -7

 نصوصال اتإجاب

 من تجارب الحياة
 النصوص متحررة احملتوى

 النص التحليلى

 سنض -2 أسذِ  -1

 ْتٝذ١  -4 ايؿدض ٚاسبب -3

 ايطبام -5

 ٜٛمح اغيع٢ٓ ٜٚكٜٛ٘  -

 ايتٓبٝ٘ ٚايتعـيِٝ  -6

 عظ٠ ايٓؿػ ٚايرتؾع  -7

 َبايػ١ َكبٛي١  -8

 َقزص ٢َُٝ  -صبظّٚ دٛاطا -9

 خرب٣ يًتكضٜض ٚايٛفـ -11

 ققض ب٬غ٢  -11

ق١ً اسبضٚب ؾ٢ ايعقض  -12

 ازبا٢ًٖ 

 ؽز٠ اسبب -13

 طبام عًب ٜٛمح اغيع٢ٓ-14

 ايؿاعٌ يًعًِ ب٘ -15

 إٕ تؿٝز ايؾو  -16

 أدب بٓؿغو . 24إزي  -17

 التدريب األول

 دظعت  -1

 ايٛؾا٤ -2

 اسبه١ُ  -3

 ايٓقح ٚاإلصؽار -4

 تك١ٜٛ اغيع٢ٓ ٚإؿيٗاصٙ  -5

 تؾبٝ٘ بًٝؼ -6

 ايقؿح عٔ اغيغ٤٢ -7

 َؿعٍٛ ٭دً٘  -8

 التدريب الثانى

   ٜظٌٜ -1

 عقٝا -2

 

 اسبب -3

 ايٓقح  -4

     ْقح ٚذبشٜض -تؾبٝ٘ بًٝؼ -5

 ازبدي -6

 

 ايعظضي١ ٚاإلصار٠  -7

 ؾعٌ أَض -8

 التدريب الثالث

 أؽتام  -1

 َتٗزَا -2

     ايؿدض -3

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ  -4

 ايتقضٜع  -5

 ْتٝذ١  -6

اَاّ  ايؾذاع١ ٚايجبات -7

 صؾع  -8     ا٭عزا٤

 التدريب الرابع

 ؽك١ٝ  -2    ايُٓإَٛ  -1

 ايتقضٜع -4   ايػظٍ  -3

  

سشف اغيبتزأ يًعًِ ب٘  -5

 ٚا٫ٖتُاّ

 

 تؾبٝ٘ بًٝؼ -6

  

رٚص ايٛؽا٠ ؾ٢ ايتؿضٜل  -7

 بري ا٭سب١ 

 ؾاعٌ -8

 التدريب اخلامس

 أثاصٖا -1

 جيُز  -2

 ايتشغض ٚا٭مل -4  ايضثا٤ -3

 ايتٛمٝح -تؾبٝ٘ بًٝؼ -5

ازبٓاؼ ٚايتقضٜع ٚسغٔ  -6

 ايتكغِٝ 

 إعذاب ٚسظٕ -7

 ؿيضف طَإ -8

 التدريب السادس

  عشيٛا -1

 تٓهض -2

 ايؿدض -3

 سغٔ ايتكغِٝ -4

 تؾبٝ٘ َٚضاعا٠ ْـيري  -5

 ْتٝذ١  -6

 اغيطٝع يغارات٘  -7

 خرب -8

 من وصايا الحكماء
 النصوص متحررة احملتوى

 التدريب األول

 عرب٠  -1

 ٜبك٢  -2

 سضف ازبض ايظا٥ز  -3

 إطياٍ  -4

 إْؾا٢٥ غري طًب٢  -5

 اطرٚاز  -6

 عـيات ٚعرب -7

 خرب إٕ  -8

 التدريب الثانى

 ايقرب  -1

 ا٫عتهباص -2

 ايتٓبٝ٘  -3

 ا٫طرٚاز  -4

   تعًٌٝ -5

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ  -6

 فرب ايضداٍ -7

 َبتزأ  -8
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 ايقـ ايجاْٞ ايجا٣ْٛ

 التدريب الثالث

 ؾاعل -1

 طبًك -2

 ايعُّٛ  -3

 ايٓؿ٢ ٚا٫عتجٓا٤ -4

 نٓا١ٜ عٔ فؿ١  -5

 إنضاّ اينٝـ -6

 ايٓقح  -7

 ساٍ َٓقٛب١  -8

 التدريب الرابع

 ازبٛاعٝػ -1

 ربؾٛا -2

 ْتٝذ١  -3

 إجياط باسبشف ْٚتٝذ١ -4

 اغيؿعٍٛ ب٘  -5

 ايٓقح  -6

 طبام -7

 شيٝٝظ  -8

 التدريب اخلامس

 اسببٛص -2 غاؾًري -1

 اطرٚاز  -3

 نٓا١ٜ عٔ اشبرب٠  -4

 تعًٌٝ -5

 إقٓاعا يًُٛف٢  -6

 اسبح ٚايٓقح -7

 ؿيضف طَإ َب٢ٓ ع٢ً اينِ  -8

 التدريب السادس

 تؿهري -1

 أعٗبٛا -2

 دٓاؼ -3

 نٓا١ٜ  -4

 تعًٌٝ -5

 ايٓقح  -6

خرب٣ يؿـيا إْؾا٢٥ َع٢ٓ  -7

 ٌ.ؾاع -8       يًزعا٤

 سبيل الرشاد
 النصوص متحررة احملتوى

 التدريب األول

 معـ - 1

 فرب - 2

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ - 3

 شيجٌٝ - 4

 اغيؿعٍٛ ب٘ -5

 َكاب١ً - 6

 ايتٜٓٛع - 7

 ايتشكل ٚايٝكري - 8

 التدريب الثانى

 ٜغابكٔ - 1

 بط٦ٝات - 2

 سغٔ تكغِٝ - 3

 ازبظ١ٝ٥ -4

 ٚفـ اسبضب -5

خرب٣ يؿـًيا إْؾا٢٥ َع٢ٓ  -6

 يًزعا٤

 َؾاصن١ ايٓغا٤ ؾ٢ اسبضب -7

 ؾعٌ ايؾضؾي -8

 التدريب الثالث

 ْـيري َٚجٌٝ - 1

 ثًِ - 2
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 بٝإ ساٍ َا قبًٗا -5

 

 التدريب الرابع

 يٝبشح عٔ صأؼ ايٛيز -5 ايطايب: ايكًِ -4 ِٖٚ ٚؿئ -3 ٫ ٜض٣ ؽ٦ّٝا -2 َٓش١ٝٓ -1
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 َضؾٛع -1

 َضؾٛع باين١ُ اغيكزص٠  -2

  ُٜٓٛ - ٜٓاّ -3

 تزخًٕٛ -4

 َضؾٛع ٚايجا٢ْ باين١ُ َضؾٛع ا٭ٍٚ -5

 ايٕٓٛ بجبٛت

 حيتغب -6

 ٜٗإ -7

 َبين ع٢ً ايغهٕٛ -8

 نصب الفعل المضارع
 السؤال األول

 ايـياٖض٠ ايؿتش١ -2   ايٕٓٛ سشف-1

 ايـياٖض٠ ايؿتش١ -4 ايؿتش١ ايـياٖض٠ -3

 ايـياٖض٠ ايؿتش١ -5

 اغيكزص٠ ايؿتش١ -6

 ايـياٖض٠ ايؿتش١ -7

 ايـياٖض٠ ايؿتش١ -8

 ايـياٖض٠ ايؿتش١ -9

 الثانىالسؤال 

 ايتعًٌٝ ٫ّ -2  إٔ-1

 ٚاٚ اغيع١ٝ -4 ايغبب١ٝ ؾا٤ -3

 ايػا١ٜ تؿٝز ايت٢ ست٢ -5

 ايتعًٌٝ ٫ّ -7 ازبشٛر ٫ّ -6

  نٞ -9 ؾا٤ ايغبب١ٝ -8

 ايػا١ٜ تؿٝز ايت٢ ست٢ - ازبشٛر ٫ّ -11

 السؤال الثالث

 ايـياٖض٠ بايؿتش١ َٓقٛب َناصع -1

 ... يٝتؿٛم ايطايب عًٝ٘ إٔ جيز نجريا -2

 ؾعٌ َاض َبين ع٢ً ايغهٕٛ -3

 جيب أ٫ تٓقض ايباطٌ -4

 بايؿتش١ َٓقٛب َناصع -5

 َٓقٛب - َٓقٛب  -6

 َبين ع٢ً ايؿتح -7

  َٓقٛب عطؿا ع٢ً أٌُٖ  -8

  ايؿتش١ -9

 اغيكزص٠  باين١ُ َضؾٛع َناصع -11

 السؤال الرابع

 ٫ّ ازبشٛر -1

 َضؾٛع باين١ُ اغيكزص٠ -2

ايعا٬َٕ ئ ٜهؿا عٔ ايؾه٣ٛ ست٢ ٜٓا٫  -3

 َا ٜضٜزإ

 أْتعًِ َٔ اغيامٞ ؾٓعترب -4

 َٓقٛب حبشف ايٕٓٛ -5

ُِ -أعري  -6  أْع

 َٓقٛب -7

 ؾتعزٍ: ايؿا٤ عبب١ٝ -8

 ٫ّ ايتعًٌٝ -9

 جزم الفعل المضارع
 السؤال األول

 ايؿع٬ٕ صبظَٚإ -1

 ا٭ؾعاٍ نًٗا صبظ١َٚ -2

 ايؿعٌ َضؾٛع -3

 ا٭ؾعاٍ َضؾٛع١ إ٫ ايجاْٞ -4

 ا٭ؾعاٍ نًٗا َب١ٝٓ إ٫ ايجايح -5

 َٓقٛب -صبظّٚ  -6

 َضؾٛع ٚايجا٢ْ صبظَٚإ ٚايجايح ا٭ٍٚ -7

 َٓقٛب   ٚايضابع

 ٚايجايح َٓقٛب ٚايجا٢ْ صبظّٚ ا٭ٍٚ  -8

 َبين

 الثانىالسؤال 

 ايغهٕٛ -ايع١ً  سضف سشف -1

 سشف ايٕٓٛ - سشف ايٕٓٛ -2

 ايغهٕٛ -3

  ايغهٕٛ - ايع١ً سضف سشف -4

  ايغهٕٛ - ايغهٕٛ -5

  ايٕٓٛ سشف - ايٕٓٛ سشف -6

  ايع١ً سضف سشف - ايغهٕٛ -7

 ايع١ً سضف سشف - ايغهٕٛ -8

 ايع١ً سضف سشف ن٬ُٖا -9

 سضف ايع١ً سشف - ايٕٓٛ سشف -11

 الثالثالسؤال 

ِٔ ايتزخري عٔ اإلْغإِ  ٜكًع َت٢-1  ٜق

 فشت٘

 ؽضِٖ َٔ تُٓر ا٭ؽضاص عٔ تبتعِز إٕ -2

 مثاصٖا دبٓٛا تكض٤ٖٚا قضا٠٤ أ٣ -3

4- َٔ َٕ  قَٛ٘ ٜغِز عًُ٘ ؾ٢ ٜتؿا

  ايعزٍِ  ٜٓتؾض اسبلِ  ٜقٔ َت٢ -5

 َٔ ُٜٓر بعكً٘ ا٭َٛص اإلْغإِ  ٜظٕ َت٢ -6

 اشبطأ ؾ٢ ايٛقٛع

 ٚتهجض تأيؿٖٛا ايكضا٠٤ ع٢ً تجابضٚا أٜإ -7

  َعًَٛاتهِ

 السؤال الرابع

 ؽضط١ٝ -2 َٛفٛي١ -1

 َٛفٛي١ -4 يًظَإ -3

 يًظَإ -6 ناؾ١ -5

إسا ساؾـيت ع٢ً سضٜتو تعٝؿ ععّٝزا -7

 اقتران جواب الشرط بالفاء
 السؤال األول

 امس١ٝ -2  امس١ٝ-1

 طًب١ٝ ؾع١ًٝ -4 امس١ٝ -3

 امس١ٝ -6 امس١ٝ -5

 داَز ؾعًٗا ؾع١ًٝ -7

 امس١ٝ -8

 بًٔ  َٓؿ١ٝ ؾع١ًٝ -9
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 ايقـ ايجاْٞ ايجا٣ْٛ

 الثانىالسؤال 

 داَز ؾعًٗا ؾع١ًٝ -1

 بكز بزأت ؾع١ًٝ -2

 طًب١ٝ ؾع١ًٝ -4 امس١ٝ -3

 امس١ٝ -6امس١ٝ       -5

 بتغٜٛـ َغبٛق١ ؾع١ًٝ -7

 طًب١ٝ ؾع١ًٝ -8

 سيا َٓؿ١ٝ ؾع١ًٝ -9

 ؾع١ًٝ طًب١ٝ -11

 السؤال الثالث

 ٜعذُبو -1

2- َّ  ٜتد

 َُٗا تهٔ عافٝا ؾاهلل غؿٛص صسِٝ -3

 إٕ تتل اهلل ٫ تًل إل٫ ايغعار٠ -4

 ؾعٌ ايؾضؾي -5

 َت٢ ٜقبو َضض ؾاعتؾض طبٝبا -6

 إسا َٓت دارا عتتؿٛم -7

 َت٢ دبتٗزٟ عتٓايري ايٓذاح -8

 َٔ ٜهٔ فارقا ٌٜٓ اشبري -9

 السؤال الرابع

 ؾغٝؿٛطٕٚ اشبري ؾ٢ ٜغعٛا َٔ -1

 صبظَٚإ -2

 اغيػؿض٠ ؾً٘ صب٘ ٜضض َٔ -3

 ايتهضِٜ ٌٜٓ ايهضِٜ ٜغض أُٜٓا -4

 ؾغٝٓاٍ صبتٗزا ٜٚهٔ ٜشانض طايب أ٣ -5

 اشبري

 اشبري ْاٍ بايجكاؾ١ عكً٘ ايٛيز ٜػش َت٢ -6

 

 جواب الطلبى جزم المضارع ف
 السؤال األول

 ٚطٓهِ ؽإٔ ٜضتؿع ادتٗزٚا-1

 ايٛطٔ ٜضم اإلصٖاب ؾًٓهاؾح -2

 ايجٛاب تٌٓ ايب٬ر يتدضٜب تغع ٫ -3

 تضتكٞ ايه٬ّ ع٢  -5         تضاٙ -4

 ؾٝغع -6

 اهلل غنب تٌٓ -7

 ؾتغُٕٛ -8

 حياى -9

 َضؾٛع باين١ُ -11

 الثانىالسؤال 

صبظّٚ ؼي دٛاب ايطًب  -2 ؾتغُٛ -1

 بايغهٕٛ

 َضؾٛع -صبظّٚ  -3

 ؾٝأتو -4

أٜٗا ايط٬ب، اععٛا يًضقٞ تضتكٛا ٚتغِ  -5

 َٓظيتهِ

 حاالت توكيد الفعل بالنون
 السؤال األول

 ػيتٓع ايتٛنٝز-1

 ػيتٓع ايتٛنٝز -2

 ػيتٓع ايتٛنٝز -3

 دا٥ظ ايتٛنٝز -4

 دا٥ظ ايتٛنٝز -5

 ػيتٓع ايتٛنٝز -6

 ايتٛنٝز ػيتٓع -7

 ػيتٓع ايتٛنٝز -8

 دا٥ظ ايتٛنٝز -9

 الثانىالسؤال 

 غري راٍ ع٢ً ا٫عتكباٍ-1

 غري َتقٌ ب٬ّ ايكغِ -2

 غري راٍ ع٢ً ا٫عتكباٍ -3

 دٛاب ايكغ٢ِ غري ٚاقع ؾ -4

 َٓؿٞ -5

 دا٥ظ  -ٓع تػي -6

 دا٥ظ  -ػيتٓع  -7

 ػيتٓع  -دا٥ظ  -8

 امسٕٛ بٓؿغو عٔ ايقػا٥ض -9

 السؤال الثالث

 ٫ تتٛاْري عٔ خز١َ ٚطٓو -1

 صبظّٚ بايغهٕٛ -2

 ْائ -3

 ػيتٓع ايتٛنٝز -4

 صبظّٚ بايغهٕٛ عبل ب٬ ايٓا١ٖٝ -5

 ػيتٓع ايتٛنٝز -6

 اآلٕ -عٛف  -7

 اصدٕٛ  -اْٗري  -فْٛٔ  -8

  دا٥ظ -دا٥ظ  -ٚادب  -9

 المصدر الصريح
 السؤال األول

      اغيٓع -2     تجبُّت-1

        ايتػًب -4        اإلؾعاٍ -3 

      ايزخٍٛ -6 ا٫بتغاّ -5

      صباع٢ -8        تإٔ -7   

 تؿعٌٝ - تؿع١ً -11   أٚدظ -9

 صباعٞ  -12      ث٬ث١ -11

 الثانىالسؤال 

       طيظي١ - طيظاٍ -2    صباع٢ َقزص-1

        اؾع٬ٍ -4   عبل َا نٌ -3 

 عياعٞ -6        عياع٢ -5 

        اعتػ٬ٍ -8            أصبع١ -7

         فربى -11 ا٫عتٓا٤ -9 

 َؿاع١ً -11 

 السؤال الثالث

 ايتؿعٌ           -2   ٢ عياع -٢ صباع-1

 ايتدًـ     -4  خري -3

 ايعٌُ -6اإلتكإ          -5 

 نٌ َا عبل      -7

    ٢ عزاع -٢ عياع -8

 عياعٞ -9

 اعتؿع١ً(       تٜٓٛ٘: جيٛط أٜنا ) اعتؿاي١ -11

 اسرتاّ  -12 ربضٜب    -11

 والمصدر الصناعيى المصدر الميم
 السؤال األول

 طا٥ز٠                        -1

 ٜا٤ َؾزر٠ ٚتا٤ ايتأْٝح اغيضبٛط١ -2

 ََِٛعز               -4                     ََؿَعٌ -3

 اغيًه١ٝ -6      ٢ َقزص فٓاع -5

 َغتكبًو مٝؿو ٜزٍ ع٢ً نضَو -7 

 اعِ َهإ        -٢ َقزص َُٝ -8

 ايتك٢        -9

 َقزص فٓاعٞ -اعِ َٓغٛب  -11

 الثانىالسؤال 

 اعِ َٓغٛب             -َقزص فضٜح -1

 َقزص فضٜح -2

 ايط٬ب ًَتك٢ بِٗ َع اغيزٜض            -3

 اعِ َٓغٛب                       -5 َعاـ -4

اعِ  -٢ َقزص فٓاع -٢ َقزص َُٝ -6 

 َٓغٛب

 التدريبات الشاملة
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 ايقـ ايجاْٞ ايجا٣ْٛ

 السؤال األول

  َٓقٛب - َضؾٛع-1

  صبظّٚ - َٓقٛب -2

 عبرتّ -3

  ايغبب١ٝ ؾا٤ - ايعطـ ؾا٤ -4

5- ِِ  تؾتزَّ - تغتك

  َضؾٛع - صبظّٚ -6

 تا١َ نإ - َٓقٛب َناصع -7

 مساعٞ َقزص - صبظّٚ َناصع -8

 ايؿتح ع٢ً َب٢ٓ -9

 الثانىالسؤال 

 اغيقزص - ايتٛنٝز دا٥ظ ايؿعٌ -2 طُأ١ْ-1

 صباعٞ

 بايٕٓٛ ايتٛنٝز ٚادب ايؿعٌ -3

 َضؾٛع ايجا٢ْ صبظّٚ ا٭ٍٚ -4

   َعضب - َب٢ٓ -5

 اصتٝار -7  اعتٝؿا٤ -6

 فٓاعٝإ َقزصإ -8

 ١َُٝٝ َقارص ث٬ث١ -9

 َضؾٛع -11

 السؤال الثالث

 صبضٚص ٚاعِ ازبض ٫ّ-1

  َعضب - َب٢ٓ -2

 اسبل قٛئ -3

 خريا تٌٓ ععارت٢ ع٢ً اصررٕ -4

  صبظّٚ - َٓقٛب -5

 دظّ ضبٌ ؾ٢ -6

  ٫ّ - ايتعًٌٝ ٫ّ - ايكغِ ٫ّ -7

  ايتٛنٝز

 ازبظّ -9 ايغبب١ٝ -8

 السؤال الرابع

 ا٭َض ٫ّ - ايتعًٌٝ ٫ّ-1

 ايغ٤ٛ أفزقا٤ ؾضام عًٝو -2

  َضؾٛع - صبظّٚ -3

 ايعًِ َٔ ايط٬ب َغتؿار أنجض َا -4

  ػيتٓع  - دا٥ظ -5

 ايٕٓٛ حبشف صبظّٚ -6

  ارعٕٛ - أعًري -7

 إٜكاؿي -8

 السؤال اخلامس

 اتل اهلل سٝجُا نٓت-1

 اسبؿاؿي ع٢ً ايق٠٬ ظبا٢٠ ؾ -2

 َضؾٛع  -َضؾٛع أٚ صبظّٚ  -3

 اعرتسٓا َٔ ايعٌُ َغرتاسا ط٬ٜٛ -4

 صبظّٚ حبشف ايٕٓٛ -5

 ْا١ٖٝ  -ْاؾ١ٝ  -6

 َقزص ث٬ثٞ -٢ َقزص صباع -7

 ابزٕٚ  -أبزٜٔ  -8

 إٜكإ -9

 السؤال السادس

 ٫ّ أَض -٫ّ تعًٌٝ -1

 جيب ايزؾاع عٔ اسبل -2

 َضؾٛع  -َضؾٛع أٚ صبظّٚ  -3

 َغتظار ايٓاؼ َٔ ايطعاّ أَا أعٛ -4

 ٜغتطع  -َٔ َٜٓأ  -5

 طًيب -يًعاقٌ  -6

  ٜعٌ - أ٣ -7

 ايٕٓٛ حبشف صبظّٚ  -8

  اعًٕٛ - أرْري -9

 السؤال السابع

 إٜكاف-1

 َضؾٛع باين١ُ ايـياٖض٠ -2

 ع٢ً ايؿتح٢ َبٓ -3

 َٓقٛب بايؿتش١ اغيكزص٠ -4

 صبظّٚ حبشف سضف ايع١ً -5

 َضؾٛع باين١ُ اغيكزص٠ -6

 سشف ايٕٓٛ  -ايؿتش١ اغيكزص٠  -7

 ازبز  -اهل٣ٛ  -صأمساٍ  -8

 السؤال الثامن

 صبظّٚ حبشف ايع١ً-1

 ع٢ً ايؿتح٢ َبٓ -2

 ازبشٛر  -ايتعًٌٝ  -ا٭َض  -3

 َٓقٛب بايؿتش١ اغيكزص٠ -4

 ٢ صباع -٢ ث٬ث -٢ عياع -5

 تظرر -6

 طي١ً ؾع١ًٝ َٓؿ١ٝ بًٔ -7

 ضبٌ دظ٢ّ ؾ -8

 السؤال التاسع

 ٫ ضبٌ ي٘ َٔ اإلعضاب٢ سضف َبٓ-1

  

 صبظّٚ بايغهٕٛ -2

 مُري َغترت -3

 م٬ٍ  -عًِ  -4

 ٫ٔ تزع -5

 اين١ُ اغيكزص٠ -6

 صبظّٚ  -َضؾٛع  -َٓقٛب  -7

 تٌٓ -8

 اثٓإ -9

 اعتؿار٠ -11

 السؤال العاشر

 تضتِل -2   تعُِّ-1

 بايتكزٜض -4       َِٛعز -َغَع٢  -3

 اعِ َؿعٍٛ  -٢ َقزص َُٝ -5

 ؾٌٗ تٓتـيُض -6

 اين١ُ ايـياٖض٠ -ايؿتش١ ايـياٖض٠  -7

 عبع١ -9        ايٛط١ٝٓ ؽعٛص صام -8

 ْعت -11    َضارٙ -11

 عصرى السؤال احلاد

 ايغبب١ٝ ؾا٤ - ازبظا٤ ؾا٤ -1

  إع٤٬ - تكزِٜ - عٌُ - ذبضص - دٗار -2

 يًعاقٌ -3 

 ايـياٖض٠ اين١ُ -4

 ععز با٭خ٬م اغيض٤ ذب٢ً إٕ -5

 ازبشٛر ٫ّ -6

 ايعكاب ؾأخاف أًُٖت َا -7

 ؾتغعز صبو أطع -8

 يًظَإ -11 ايعاطؿ١ ايؿا٤ -9

 عصر ثانيالسؤال ال

 ايٓا١ٖٝ ٫-1

 ؽأْهِ ؾٝعًٛ ايٓاؼ اسرتَٛا -2

 ايغبب١ٝ بؿا٤ َٓقٛب -3

 ايغهٕٛ ع٢ً َب٢ٓ -4

 اسبل ايؾاٖز ٜكٌ مل -5

 بايغهٕٛ صبظّٚ -6

 باين١ُ َضؾٛع -7

 َٓظيتو تغُٕٛ دبتٗزٕ َت٢ -8

 ؽأْو ٜعٌ ؾغٛف -9

 عظٜظا تعٝؿ ادتٗزت إسا -11

 عصر ثالثالسؤال ال

  َضؾٛع - صبظّٚ-1

 ازبظا٤ ؾا٤ - ازبظا٤ ؾا٤ -2

 فٓاعٞ َقزص - َ٪ٍٚ َقزص -3

 يًعاقٌ -4

 ؽضؾي اعِ -5

 سًٝؿ٘ ؾايٓذاح هلزؾ٘ ٜغع َٔ -6

 يبٝبا ؾاعتؾض ايٓقٝش١ تضر َت٢ -7

 جيتٗز إٔ ؾعًٝ٘ ايتؿٛم ٜبؼ َٔ -8

 ؽأِْٗ ٜعًٛ ؾًٔ ًُٜٗٛا َٔ -9

 امس١ٝ ايؾضؾي دٛاب طي11١ً

 دا٥ظ -11
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 ايقـ ايجاْٞ ايجا٣ْٛ

 عصر رابعالسؤال ال

 امس١ٝ -1

 طًب١ٝ ايؾضؾي دٛاب طي١ً -2

 امس١ٝ ايؾضؾي دٛاب طي١ً -3

 نٓت سٝجُا ب٢ٓ ٜا اهلل اتكري -4

 ؾ٢ تتٛاْري ٫ ازبٓز٣ أٜٗا -6 ٚادب -5

 ٚطٓو خز١َ

 بايتكزٜض ؾغٝشـي٢ ٚادب٘ ٜ٪ر َٔ -7

 ايكغِ ٫ّ -8

 ايؿتح ع٢ً َب٢ٓ -9

 را٥ُا باهلل اعتعٝٓٔ -11

 عصر امسالسؤال اخل

 ٜعؿٕٛ -2 َٓقٛبإ-1

 أصُؼ -4  دا٥ظ - دا٥ظ -3

 ٚاآلٕ عٛف -6 ػيتٓع -5

 ٚادب -8 اسبل اْتقض يكز ٚاهلل -7

 باسبض ْؾعض ايقٝـ جي٧ َت٢ -9

 ػيتٓع - ٚادب -11

 عصر سادسالسؤال ال

 أٚطاْهِ تغِ بإخ٬ل تعًُٛا َت٢ - 1

 ٜهٔ ايعًِ يطًب اإلْغإ ٜغع َت٢ -2

 اغيضار ضبككا

 اهلل َضما٠ تٌٓ إيٝو أعا٤ عُٔ تعـ إٕ -3

 اهلل َٔ ٜجب اشبري ؾ٢ ٜغع َٔ -4

 ٚأًٖ٘ ْؿغ٘ ٜل ايٓاؼ خز١َ ؾ٢ ٜهٔ َٔ -5

 ايغ٤ٛ َقاصع

 إيٝ٘ ٜأت ايغًطإ إزي ٜزع َت٢ -6

 ٜعٌ اشبال ايكطاع َؾاصن١ تظر َت٢ -7

 ا٭عُاٍ إراص٠ ؽإٔ

 إ٫ ظب٢ٓ ؾًٔ إصارتٓا دش٠ٚ ربب َت٢ -8

 ايؿؾٌ

 ٜض٢َ ؾًٔ ايػنب عٓز يغاْ٘ ضيًو َٔ -9

 ايتًٗه١ ؾ٢ ْؿغ٘

 ؾغٛف صا٥ز٠ قز٠ٚ ؾ٢ اغيجاٍ ٜتذغز َت٢ -11

 أثضٖا ايطٝب١ يًه١ًُ ٜقبح

 ٜظرر أسغٔ ع٬ُ اغيٛؿيـ ٜ٪ر َت٢ -11

 ايكَٛٞ ايزخٌ

 ايباٖض بايٓذاح ٜؿظ يًعًِ ٜغع َٔ -12

 ايباق٢ ٜٓكك اإلْغإ عُض ٜظر َت٢ -13

َ٘ٓ 

 حيككٛا ٚايعٌُ يًعًِ ايعضب ٜغع٢ َت٢ -14

 آَاهلِ

 عصر سابعالسؤال ال

 ؟...  أَتٓا تضتكري ٌٖ-1

 تٓاٍ ؾغٛف بإخ٬ل ٚادبو ت٪ر َت٢ -2

 ا٭عـيِ ازبظا٤

 ...يتشكٝل ايعضب ٜغع٢ يغٛف ٚاهلل -3

 ... ذبككٛا قزصاتهِ تُٓٛا َت٢ -4

 ٜضض -6(دا٥ظ) تػايري -( دا٥ظ) بٝعٔ -5

 دا٥ظ -8صب٘؟ إزي اغي٪َٔ ٜبتًٗٔ ٌٖ -7

 اإلٜجاص ثكاؾ١ يٓٓؾضٕ ٚاهلل -9

 أَض ٭ْ٘ دا٥ظ -11

 َاض ٭ْ٘ ػيتٓع -11

  صبظّٚ - َٓقٛب -12

 بكز َغبٛق١ ؾع١ًٝ طي١ً -13

 السؤال الثامن عصر

 ...غري ؽه٬ ايًػ١ يتأخشٕ ٚاهلل-1

 ... يهِ ٜهتب ؾغٛف تتشزٚا إٕ -2

 سشف بعز َضؾٛع - ايغبب١ٝ بؿا٤ َٓقٛب -3

 (تهٕٛ) ايؿا٤

 احملب١ تغٛر ؾغٛف ْتعإٚ إٕ -4

 ... تعذُبو طٌٜٚ أظيز مسعت إسا -5

 ... تعذِبو طٌٜٚ أظيز مسعت إٕ   

 ايطبٝع١ ع٢ً اشبضٚز إٔ عضؾت َت٢ -6

 طبٝعتو ع٢ً ؾغض عٛز

 ...ٜأتٝهِ ؾغٛف تتعاْٚٛا إٕ -7

 ...يتشكٝل ايعضب يٝغعري ٚاهلل-8

 ٜغتطع ايقػا٥ض عٔ بٓؿغ٘ ٜٓأ َٔ -9

 بٗا ايضق٢

 سٚقِٗ ٜغِ ايًػ١ طياٍ ٜعضؾٛا َٔ -11

 ا٭ربٞ

 ايغبب١ٝ ؾا٤ بعز بايؿتش١ َٓقٛب -11

 عصر سعاتالسؤال ال

 ...با٫سرتاّ ٜؿظ بأرب٘ ٜضم َٔ -1

 ؾغٛف اإلصٖاب سيداطض ٚعٝٓا ِٜٓ إٕ -2

 غيٛادٗت٘ ازبٗز ْبشٍ

 ...ع٢ً َب٢ٓ أَض ؾعٌ:  فْٛٛا -3

 ... دٛاب ؾ٢ صبظّٚ َناصع:  جئ

 ... حبشف صبظّٚ َناصع:  تػارصٖٚا  

 .. حبشف َٓقٛب َناصع:  تؿؾًٛا  

 بضماٙ ذبفي اهلل ربؿ إٕ -4

 سضف حبشف صبظّٚ َناصع:  يتدي -5

 (َعضب) ا٭َض ٫ّ بعز ايع١ً

 سضف سشف ع٢ً َب٢ٓ أَض ؾعٌ:  ابٔ   

 (َبين) ايع١ً

 ... اغي٪َٔ ٜهغب يغٛف ٚاهلل -6

 ازبشٛر ٫ّ - ايتعًٌٝ ٫ّ -7

 ؾتٓؾضٚا - اسضفٛا -8

 ونالسؤال العصر

  ٜؿعًٔ - ٜؿعٕٛ -1

 ...عٝشقًٕٛ ايعًِ ضبب٢ إٕ -2

 (ٚادب) ٭خًقٔ ٚاهلل -3

 ربنعٛا -4

  تضتكٛا - تبشيٛا -5

  ٜأت - حيفي -6

 سّ:  ايغُاع٢ اغيقزص -7

 اٖتُاّ:  اشبُاع٢ اغيقزص    

 ٚط١ٝٓ: ايقٓاعٞ اغيقزص    

 إقضاص:  ايضباع٢ اغيقزص    

 دضا٠٤:  ايغُاع٢ اغيقزص  -8

 شئ:  اشبُاع٢ اغيقزص    

 َغتكض: اغيُٝٞ اغيقزص    

 تزعِٝ:  ايضباع٢ اغيقزص    

 فٓاعٞ َقزص - َٓغٛب اعِ -9

 ونالعصرو احلادي السؤال

 ... ايتٛنٝز دا٥ظ َب٢ٓ - صبظّٚ-1

  صبظّٚ -بايٕٓٛ ايتٛنٝز دا٥ظ َب٢ٓ -2

 بايٕٓٛ ايتٛنٝز دا٥ظ -3

  عياع٢ َقزص -

  َضؾٛع - َب٢ٓ -4

 صبظّٚ - َضؾٛع -5

 ونالعصرو الثاني السؤال

 بايؿا٤ ا٫قرتإ ٚادب - صبظّٚ-1

 َضؾٛعإ -2

  دظَ٘ جيٛط - ايتٛنٝز دا٥ظ َب٢ٓ -3

  صبظّٚ - َب٢ٓ -4

  صباع٢ َقزص - َضؾٛع -5

 َب٢ٓ ؾعٌ - عياع٢ َقزص -6

 ونالعصرو الثالث السؤال

 ...... - َُٝٞ َقزص -2    عياعٝإ-1

 

 َكرتٕ ؽضؾي ب دٛا - صباع٢ َقزص -3

 ٚدٛبا بايؿا٤

 َقزص - ؾضع١ٝ بع١َ٬ صبظّٚ ؾعٌ -4

  عياع٢

  ذبز - اعتكا٤ - إٜؿار - إعا١ْ -5
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 البالغة

تدريبات الطباق
 ،طبام إجياب ،ٜؾزٚ -ؽار أٚ ٜٓٛح   -ْا٥ح -1

 ٜٛمح اغيع٢ٓ ٜٚ٪نزٙ .

ٜٛمح  ،صطقٛا َٚا صطقٛا، طبام عًب -2

 اغيع٢ٓ ٜٚ٪نزٙ.

غار ٚصا٥ح، طبام إجياب، ٜٛمح اغيع٢ٓ  -3

 ٜٚ٪نزٙ.

طبام إجياب، ٜٛمح اغيع٢ٓ  ،ايػ٢ٓ -ؾكض -4

 ٜٚ٪نزٙ.

عٛرا، طبام إجياب، ٜٛمح اغيع٢ٓ  -بٝنا  -5

 ٜٚ٪نزٙ.

ٜٛمح  ،ؾاقًك٢،  طبام عًب -٫ تكًك٢  -6

 اغيع٢ٓ ٜٚ٪نزٙ.

، ٜٛمح عًبغري قبٝح، طبام  -ايكبٝح  -7

 اغيع٢ٓ ٜٚ٪نزٙ.

خؿاف، طبام إجياب، ٜٛمح  -ثكاٍ -8

 اغيع٢ٓ ٜٚ٪نزٙ.

، ٜٛمح عًب طبام ،غري َػؿٌ -ٜػؿٌ -9

 اغيع٢ٓ ٜٚ٪نزٙ.

سٝا٠، طبام إجياب، ٜٛمح اغيع٢ٓ  -َٛت -11

 ٜٚ٪نزٙ.

دظ٣، طبام عًب، ٜٛمح  -٫ دظ٣ -11

 اغيع٢ٓ ٜٚ٪نزٙ.

ٜٛمح  ،طبام عًب ،٫٘ ترتن -تضى  -12

 اغيع٢ٓ ٜٚ٪نزٙ.

، طبام عًب، ٜٛمح ْٛٛا٫ ته - ْٛٛان -13

  اغيع٢ٓ ٜٚ٪نزٙ.

ةثدريبات املقابل
سغٔ  -مسذت ا٭ؽٝا٤ إس ٢ٖ غريت  -1

 ٪نزٙ.تٛمح اغيع٢ٓ ٚت ،ا٭صض سري تػري 

تٛمح اغيع٢ٓ  بري ؽطضٟ ايبٝت َكاب١ً -2

 ٚت٪نزٙ.

تٛمح اغيع٢ٓ بري ؽطضٟ ايبٝت َكاب١ً  -3

  ٚت٪نزٙ.

َكاب١ً  ،فزٜكا جياٌَ ،عزٚا خياؾ٘ -4

 تٛمح اغيع٢ٓ ٚت٪نزٙ.

تٛمح اغيع٢ٓ  بري ؽطضٟ ايبٝت َكاب١ً -5

 ٚت٪نزٙ.

تٛمح اغيع٢ٓ  بري ؽطضٟ ايبٝت َكاب١ً -6

 ٚت٪نزٙ.

٫ ٜهضّ سا ٜغض، تٛمح  - ٜهضّ َعغضا -7

 اغيع٢ٓ ٚت٪نزٙ.

 ( أدب بٓؿغو .12 -8)

ثدريبات التورية
ٖٚٛ  ،ايٓز٣ : اغيع٢ٓ ايكضٜب، قطضات اغيا٤  -1

  ،غري َضار

 ٖٚٛ اغيضار   ،ايهضّ :ٚايبعٝز

ٚايبعٝز  ،ايٝغاص: ايكضٜب ٖٛ ايٝز ايٝغض٣ -2

 ٖٛ ايػ٢ٓ . 

سٖب: ايكضٜب: َعزٕ ايشٖب، ٚايبعٝز :  -3

 صسٌ. 

ْغِٝ: ايكضٜب: اهلٛا٤ ايًطٝـ، ٚايبعٝز:  -4

 ايؾاعض أظيز ْغِٝ .

َطضإ : ايكضٜب، ايعامل َٔ اغيغٝشٝري أٚ  -5

 اغيبؾض 

 خًٌٝ َطضإ. :ٚايبعٝز

قز٣: ايكضٜب: َقزص سيع٢ٓ  ايكطع  -6

 ٚايؾل 

 ايكٛاّ ) ازبغِ( ٚايبعٝز : 

 ( أدب بٓؿغو .11 -7)

اعِ  :ٚايبعٝز ،ايغضاز : ايكضٜب : اغيؾعٌ -11

 ايؾاعض ايغضاز ايٛصام 

 تغًِ: ايكضٜب: ربضز َٔ ايق٠٬-12

 .ٚايبعٝز: ا٫عتغ٬ّ 

 ( أدب بٓؿغو .14 -13)

 

ثدريبات الجناس
ٜعط٢ دضعا  ،غري تاّ ،٣هجضت -َهجض٠  -1

 َٛعٝكٝا تطضب ي٘ ا٭سٕ. 

ٜعط٢ دضعا  ،غري تاّ ،َُذز -ََذز -2

 َٛعٝكٝا تطضب ي٘ ا٭سٕ. 

ٜعط٢ دضعا  ،ْاقك ،َضسبا -سبا  -3

 َٛعٝكٝا تطضب ي٘ ا٭سٕ. 

ٜعط٢ دضعا  ،غري تاّ ،ازبؿٕٛ -ازبؿإ  -4

 َٛعٝكٝا تطضب ي٘ ا٭سٕ. 

ٜعط٢ دضعا  ،عـياَا، تاّ -ايعـياَا -5

 َٛعٝكٝا تطضب ي٘ ا٭سٕ. 

َؿض، غري تاّ، ٜعط٢ دضعا  -َكض -6

 َٛعٝكٝا تطضب ي٘ ا٭سٕ. 

ٜعط٢ دضعا  ،غري تاّ ،أٚطإ -أٚطاص  -7

 َٛعٝكٝا تطضب ي٘ ا٭سٕ. 

ٜعط٢ دضعا  ،غري تاّ ،سذاب٘ -سذاد٘  -8

 طضب ي٘ ا٭سٕ.َٛعٝكٝا ت

، ٜعط٢ دضعا ْاقك، ٚاصف - صفاعٛ -9

 َٛعٝكٝا تطضب ي٘ ا٭سٕ. 

 ( أدب بٓؿغو .16 -11)

ثدريبات السجع

 ( 1)التدريب 

 أبكٝت -أبًٝت  -أؾٓٝت  -1
  ...خنٛع -ازبٛع -َؾضٚع  -3 

 ذت٢ س -٢ترعٛ  -سٛبت٢ -تٛبت٢ -4

 يًٛايز.  -ايتايز -5

 َأٍَٛ-َغ٦ٍٛ ،ايجٛاب -ايقٛاب -6

عط٢ دضعا َٛعٝكٝا تطضب ٜٚنٌ ايغذع 

 ي٘ ا٭سٕ.

 ( 2التدريب )

 أدب بٓؿغو .

 لتدريبات املتنوعةا

 ( 1تدريب )ال

 دٓاؼ -2 ايتقضٜع ٚازبٓاؼ -1

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ  -3

 ( 2)التدريب 

 طبام عًب -2 تؾبٝ٘ بًٝؼ -1

ٜزعٛ ايؾاعض إزي ايكٓاع١ ٚايضما، ٚسيو  -3

 ٜٚجبت ؾٝٗا ،ػيا ٜكض ؾ٢ ايٓؿٛؼ ايغعار٠

 ا٫ط٦ُٓإ. 

 ( 3تدريب )ال

 تقضٜع  -2 طبام إجياب-1

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ  -3

 ( 4تدريب )ال

 طبام  -2 سغٔ ايتكغِٝ -1

ايزٖض باين٤ٛ،  تؾبٝ٘ بًٝؼ، سٝح ؽب٘-3

 ٚعض طياي٘ ايتذغِٝ.

 (5تدريب )ال

 ايٝكري  -3 طبام -2     تقضٜع -1

 ( 6تدريب )ال

  سغٔ تكغِٝ-1

 اعتعاص٠ تقضحي١ٝ -2

بز  ٜعضض ايؾاعض يؿهض٠ اسبض١ٜ ايت٢ ٫-3

إٔ ٜغع٢ ازبُٝع يًشقٍٛ عًٝٗا، ٚايعٌُ 

 ع٢ً تهغري نٌ ايكٝٛر. 

 (7تدريب )ال

 ايتقضٜع  -2      نًِٗ -تٛيٛا  -1

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ  -3

 ( 8تدريب )ال

 ققض  -3دٓاؼ -2ايتقضٜع  -1

 ( 9تدريب )ال

 تؾبٝ٘  -2 تقضٜع -1

ايؿهض٠ ايت٢ ٜعضمٗا ايؾاعض ٢ٖ :  -3

 عٝطض٠ اغياٍ ع٢ً عكٍٛ ايٓاؼ ٚأسهاَِٗ.

 ( 11تدريب )ال

 َضاعا٠ ْـيري  -1

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ  -2

 ٜزعٛ ايؾاعض إزي ْؾض احملب١  -3

 ( 11)تدريب ال

 ايتقضٜع  -1

 ا٫عتعاص٠  -2
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أثض ا٭عًٛب اإلْؾا٢٥ ؾ٢ إثاص٠ ايشٖٔ  -3

 ٚإمؿا٤ اسب١ٜٛٝ ع٢ً اسبٛاص بري ايعاؽكري.

 ( 12تدريب )ال

 ايطبام-1

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ -2

ٜزعٛ ازي ايتأٌَ ؾ٢ ايهٕٛ يًٝكري -3

 بٛسزا١ْٝ اهلل.

 ( أدب بٓؿغو21 -13)

 تدريبات اإلجياز واإلطناب
 تدريبات اإليجاز:

 ( 1)التدريب 

 اغيؿعٍٛ ب٘  -2 ايؿاعٌ  -1

 ايؿاعٌ  -6-5 -4 اغيبتزأ -3

 : نًُا أطضقادٛاب ايؾضؾي ؾ٢ -7

 ٜٓٛ٘: سزخ خطأ ؾ٢ تًٜٛٔ ايعباص٠(ت)

 بٍ٘ ٛؿعاغي -8

 (2التدريب )

 أدب بٓؿغو

 (3)التدريب 

 إجياط ققض  -1

 )ِعٝب( إجياط سشف -2

 إجياط ققض -3

 )ُتػَضؼ( إجياط سشف -4

 إجياط ققض -5

 (تِغذُْ)إجياط سشف ؾ٢  -6

 ( أدب بٓؿغو12 -7)

 

 

ثدريبات إلاطناب

 ( 1تدريب )ال

 ايرتارف -1-4-7-8

 ا٫عرتاض -6 -2-3-5

 

 ( 2تدريب )ال

 أدب بٓؿغو

 

 

 

 

 ثدريبات شاملة على إلايجاز وإلاطناب

 (1)التدريب 

 طبام -2  سشف اغيؿعٍٛ  -1

ٜزعٛ ايؾاعض إزي عزّ ا٭َٔ إزي ْٛا٥ب  -3

ايزٖض، ؾإْ٘ سٚ تكًب ؾٓذز َٔ ٜبزأ ؾ٢ أَض 

ٓؿغ٘ ؾُٝا بعز، ْٚض٣ اغيدط٦ري ب ٘زَعٝٗ

 ؾ٢ آصا٥ِٗ ٜزعٕٛ ايقٛاب. 

 ( 2تدريب )ال

 ْتٝذ١ -3إْؾا٥ٞ -2ؿاعٌايسشف -1

 (3)التدريب 

 ايتؾدٝك -3 طبام -2تعًٌٝ  -1

 ( 4تدريب )ال

 طبام عًب -2 سشف ايؿاعٌ -1

 إطٓاب با٫عرتاض ي٬سرتاؼ -3

 (5)التدريب 

 اسبظٕ ٚايتشغض -2    سشف اشبرب -1

َٚٔ ؾكز  ،ٜعا٢ْ ايؾاعض َٔ ايػضب١سٝح -3

ا٭ٌٖ َٚٔ ؾكزإ ايضؾٝل، ؾؾعٛصٙ بايؿكز 

 رعاٙ يًٝأؼ. 

 ( 6تدريب )ال

 أدب بٓؿغو

 (7)التدريب 

 ايرتارف -2 سشف اغيؿعٍٛ ب٘  -1

ؾ٢ٗ أصض إَٓٛ ٢ٖٚ  ;تاصٜخ َقض عضٜل -3

ٚذبتاز َقض ؾ٢  ،ؾدض اغيزا٥ٔ ٚاسبناصات

سامضٖا يشنا٤ ايؿضاع١ٓ ست٢ ٜعازبٛا َا 

 أؾغزٙ ايًٛصر اغيغتبز. 

 ( 8تدريب )ال

 أدب بٓؿغو

 (9)التدريب 

 طبام -2 عرتاضا٫ب -1

سٝا٤، ٜٛمح ايؾاعض إٔ َعٔ ٖٛ خري ا٭ -3

ؾإسا ٚاؾت٘ اغي١ٝٓ ؾايٓاؼ َٔ بعزٙ سٝاتِٗ 

 َٚٛتِٗ عٛا٤. 

 ( 11تدريب )ال

 أدب بٓؿغو

 (11)التدريب 

 تقضٜع  -2              سشف ايؿاعٌ  -1

سٝح ٜـيٗض ؽٛقٗا ي٘ عٓز مساع امس٘،  -3

 . سبا ي٘ عٌ قًبٗاتؽاقز ٚ

 ( 12تدريب )ال

 أدب بٓؿغو

 (13)التدريب 

 طبام -2 سشف اغيؿعٍٛ  -1

ٚفـ عْٝٛٗا بايبزص ايش٣ ٜؾل ؿي٬ّ  -3

 ايًٌٝ َٓتـيض٠ يكا٤ ابٓٗا. 

 ( 14تدريب )ال

 أدب بٓؿغو

 (15)التدريب 

 تقضٜع -2     سشف ايؿاعٌ -1

سٝح ٫ ٜٓؿز سب٘ يًٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘  -3

را٥ِ ايؾٛم  ،ٚعًِ، ؾٗٛ را٥ِ ايشنض ي٘

 كٝاٙ، را٥ِ ايزعا٤ ي٘ ؾ٢ ايق٠٬.يً

 ( 16تدريب )ال

 أدب بٓؿغو

 (17)التدريب 

 ايرتارف -2دٓاؼ ٚسغٔ تكغِٝ  -1

ِْٗ إٜغُٛ سب ايؾاعض ؾ٢ ا٭بٝات سٝح  -3

عهٓٛا ايؿ٪ار، ٚأقغِ ع٢ً سنضِٖ ؾ٢ نٌ 

 ٚقت ٚسري. 

 ( 18) التدريب

 أدب بٓؿغو

 (19)التدريب 

 سشف اغيؿعٍٛ   -2 تقضٜع -1

ٜعا٢ْ ايؾاعض َٔ اسبري٠ ؾ٢ ساي٘، سٝح  -3

ماقت عًٝ٘ ايزْٝا ؾٗٛ ؾ٢ عٓا٤ ٚؽكا٤ 

ٚبأؼ، َُٚٗا ساٍٚ ْغٝإ اغيقا٥ب ؾًٔ 

 ٜغتطٝع.

 (21التدريب )

 أدب بٓؿغو

 التدريبات العامة
 ( 1)التدريب 

 اغيبتزأ  -2 تقضٜع  -1

د٬ ٚد٘ ايغشض، اعتعاص٠ َه١ٝٓ فٛص  -3

 اٚقت ايؿذض إْغاْا ٜهؾـ، ٚعض طياهل

 ايتؾدٝك. 

 ( 2تدريب )ال

ايتكزِٜ ٚايتأخري  يًتدقٝك  -2ايتشٌٜٝ -1

 ٚايتٛنٝز 

ٜزعٛ ايؾاعض إزي ايٓؾاؾي ٚايتد٢ً عٔ  -3

 ايهغٌ. 

 ( 3تدريب )ال

 اعتعاص٠ َه١ٝٓ  -2 سغٔ تكغِٝ -1

تغٝطض ع٢ً ايؾاعض عاطؿ١ اينٝل  -3

سيقا٥ب ايزْٝا َع ثكت٘ ؾ٢ قًب٘ ع٢ً 

دباٚط ايقعاب، ٚقز أثض سيو ؾ٢ اختٝاص 

ٚادب٢( ٚ خبػ سـي٢)َجٌ قٛي٘: أيؿاؿي٘ 

 ايت٢ تزٍ ع٢ً ؽز٠ اإلعا٠٤. 

 ( 4تدريب )ال

 سشف ايؿاعٌ يًعُّٛ  -2  ماايطب -1

ايؿضز( تعط٢  -اسبضز) :ايتقضٜع ؾ٢ -3

 تطضب ي٘ ا٭سٕ دضعا َٛعٝكٝا

 ايؿضز( -اينٝل) :ايطبام ؾ٢ٚ 

 يٝغض ٚايعغض( ٜٛمح اغيع٢ٓ ٜٚ٪نزٙاٚ)

 ( 5تدريب )ال

 طيع بري اشبرب٣ ٚاإلْؾا٢٥ -1

  َه١ٝٓ اعتعاص٠ -2

 سري حيشص تكًبات٘ ٚؽضٚصٙ -3

 اسبُز ٚؾعٌ اشبري -

 ( 6تدريب )ال

 تعًٌٝ  -2  طبام -1

اينٝا٤، ٚ سٝح ٜض٣ ؾ٢ ايهٕٛ اشبري -3

، ؾايًٌٝ ٜتبع٘ ؾذض، ٚايعغض ٜتبع٘ ٜغض

 ضاب ٜعكب٘ ٖز٤ٚ. طا٫مٚ
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 ايقـ ايجاْٞ ايجا٣ْٛ

 ( 7تدريب )ال

 (ًِايعًِ ٚاسب)دٓاؼ ْاقك بري -1

إَاّ( إجياط حبشف ) -3 ايرتارف -2

 ٚتعـيُٝ٘.  رباغيبتزأ، ٜؿٝز  ا٫ٖتُاّ باشب

 طضؾريٚايكقض بتعضٜـ اي

 ( 8تدريب )ال

 َضاعا٠ ايٓـيري -1

 اطرٚاز ٜعط٢ دضعا َٛعٝكٝا  -2

ٚسيو يٛفـ ساي١ قًبٗا، ٚؽز٠ عؾكٗا،  -3

 ٚإلثاص٠ سٖٔ ايكاص٨، ٚرؾع اغيًٌ عٓ٘. 

 ( 9تدريب )ال

  طب٘( -)َضض ايطبام  -1

 ايٓؿ٢ ٚا٫عتجٓا٤  -2

ع٢ً سب٘ يًٓب٢ ف٢ً اهلل ايؾاعض أقغِ  -3

رخٍٛ ازب١ٓ ٚايتٓعِ ٚغاٜت٘  عًٝ٘ ٚعًِ،

بض٩ٜاٙ ؾٝٗا، ٖٚشا ساٍ احملب رَٚا ٜٛر إٔ 

 ٜبك٢ َع َٔ حيب٘. 

 ( 11تدريب )ال

 تٛمٝح -2خرب٣ يؿـيا إْؾا٢٥ َع٢ٓ -1

ٖشا ايؾطض أعًٛب خرب٣ يؿـيا إْؾا٢٥  -3

َع٢ٓ ٜؿٝز ايزعا٤، ٚؾٝ٘ أعًٛب ْزا٤ 

ٜا َقض( ٚؾٝ٘ تؾبٝ٘ غيقض ) يًتعـيِٝ

بايضا١ٜ، ٚؾٝ٘ ٚفـ ايضا١ٜ بايؾُا٤ يًز٫ي١ 

 ع٢ً ايعـي١ُ. 

 ( 11تدريب )ال

 تٛمٝح  -2 ايتعـيِٝ -1

أعًٛب خرب٣، يتكضٜض ساي١ اينعـ  -3

 ايت٢ ٜعٝؾٗا ايٓاؼ. 

 ( 12تدريب )ال

 ؾضقز  -١ُؾش -1

 )ا٫عتعطاف(ايعتاب  -2

 صباط َضعٌ باعتباص َا نإ -3

  ( 13 تدريب )ال

 سشف اغيبتزأ -2  طبام -1

 شيج٢ًٝ   -3

  (14  تدريب )ال

 سشف ايؿعٌ   -2 تنُري -1

ٜتعًل ايؾاعض سيقض ٜٚٓهض ؾضاقٗا، ثِ  -3

ٜقـ طياهلا ؾ٢ٗ د١ٓ ؾٝٗا ايٓعِٝ 

ٚخياطب اغيقضٜري إٕ نتب اهلل عًٝ٘ 

ايؿضام ؾ٬ بأؼ ؾبِٝٓٗ ٚبري ايؾاعض عٗٛر 

 بايعٛر٠. 

  (  15تدريب )ال

 صباط َضعٌ -2  طبام  -1

 تشنضٕٚ; يًز٫ي١ ع٢ً أِْٗ مل ٜٓغٛٙ.  -3

  (  16تدريب )ال

 ايٓؿ٢ ٚا٫عتجٓا٤  -2  طبام  -1

 ْتٝذ١ غيا قبً٘ -3

  ( 17 تدريب )ال

 صباط َضعٌ -2 ايتؿات  -1

يًتكضٜض ٚايٛفـ ٚإثاص٠ ايشٖٔ ٚرؾع  -3

 .ٚايضتاب١  اغيًٌ

  (  18تدريب )ال

 مابايط -1

 سشف اغيؿعٍٛ ب٘  -2

 أدب بٓؿغو -3

  (  19تدريب )ال

 َعًًت٢  -2  ايهرب –أسيًت  -1

 أدب بٓؿغو  -3

  ( 21 تدريب )ال

 سغٔ تكغِٝ -1

 سشف اغيبتزأ -2

 يًتأنٝز ع٢ً ؽز٠ ايعظي١ ٚايٛسز٠ .  -3

  ( 21 تدريب )ال

 ٜؾؿ٢  -2 َكاب١ً   -1

 أدب بٓؿغو -3

  ( 22 تدريب )ال

 تؾبٝ٘ م٢ُٓ  -1

 ا٫عرتاض  -2

 تعًٌٝ  -ْتٝذ١  -3

  ( 23 تدريب )ال

 َكاب١ً -1

 سشف سضف ايٓزا٤  -2

 تؾبٝ٘ بًٝؼ -3

  (  24تدريب )ال

 ا خامّع -ٜأب٢  -1

 تؾبٝ٘ بًٝؼ -2

 أدب بٓؿغو  -3

  ( 25 تدريب )ال

 ايتعًٌٝ -2 سغٔ تكغِٝ  -1

 أدب بٓؿغو -3

  ( 26تدريب )ال

 ايتقضٜع -1

 ايؿاعٌ  -2

 أدب بٓؿغو -3

  ( 27 تدريب )ال

 دٓاؼ تاّ  -1

 تؾبٝ٘ صبٌُ  -2

صقٝل(، اغيع٢ٓ )ايتٛص١ٜ ؾ٢ ن١ًُ  -3

 ايكضٜب ٖٛ ايعبٛر١ٜ، ٚايبعٝز ٖٛ ايضق١  

  ( 28 تدريب )ال

 اعتعاص٠  -1

 ايتأنٝز  -2

 أدب بٓؿغو -3

  ( 29 تدريب )ال

 ايطبام  -1

 سشف اغيبتزأ -2

غٓا٥ِ:   -ضيظم:  تٛس٢ بايعٓـ ٚايؾز٠  -3

 تٛس٢ بهجضتٗا. 

 ( 31 تدريب )ال

 طبام  -1

 صبٌُ  -2

تؿقٌٝ بعز  ،ؾ٢ ايبٝت ايجايح ٚايضابع -3

 يًبٝإ ٚايتٛمٝح . ;إطياٍ

 تمحااية اال لنماذج ا

 الننوذج األول

 .ع٢ًُ( ز( )2) .ق١ً( أ( )1)

 ( )ر( ق١ً ٚدٛر ا٭نغذري.3)

( )ب( تػٝريات ايًٕٛ ع٢ً عطح اغيضٜخ.      4)

 ( )أ( ْتٝذ١.5)

      ( )أ( ضيهٔ سٌ َؾه١ً اطرساّ ايغهإ.6)

 ( )أ( عزّ عٛر٠ ايػا٥ب.7)

 ( )ر( قنت ؾٝ٘ سٝاتٗا ٚسنضٜاتٗا.8)

 ( )ب( ا٫قتٓاع سيا تكٍٛ.9)

ٚسشا٥و.. أٚصاقو ( )ز( ٬َبغو 11)

 ( )ب( ٜٛقـي٢ٓ صدا٤ أ11.٢َٚأق٬َو.)

 ( )أ( ن٬ُٖا سظٜٔ يؿكز عظٜظ 12)

 ايتذغٝز. -( )ب( اعتعاص٠ َه١ٝٓ 13)

 ( )ر( ايتٛنٝز.15)     ( )ز( ايتكضٜض.14)

 ( أدب بٓؿغو.16)

       ( )ز( نٓا١ٜ عٔ فؿ١ تزٍ ع٢ً ازبُاٍ.17)

 ( )أ( ايتعذب ٚاسبري٠.18)

 اغيٛت.( )ب( ست١ُٝ 19)

 ( أدب بٓؿغو. 21)

 ( )ب( ايضعاي22.١)  ( )أ( 21)

 ( )أ( طبام.23)

 ( )أ( َؾك١ ٚفعابا بايرتراف.24)

 ( )ز( ا٭ٍٚ َب٢ٓ، ٚايجا٢ْ صبظّٚ.25)

 ( )ر( َب27.٢ٓ) ( )أ( َضؾٛع.26)

 ( )ر( َب٢ٓ ؾ٢ ضبٌ ْقب.28)

 ( )ز( َا نٓت ٭ؾضؾي ؾ٢ ٚادب٢.29)

 .( )أ( ٚادب31)   ( )ز( يًعاقٌ.31)

()ب( أصبع١ َقارص مساع١ٝ ٚٚاسز 32)

 ) )ز( نٝؿ33.١ٝ)   عياع٢.

 ( )ب( عض ع٢ً ٜزٜ٘.34)

 ( أدب بٓؿغو.35)

 الننوذج الثانى

 ( )ب( طضم َٓشزص٠.1)

 ( )ر( بٓا٤ عذٝب قزِٜ.2)

َع ( )ز( ق٠ٛ ا٭ٖضاّ ٚايؿدض ببٓا٥ٗا 3)

 ايتشز٣.

 ( )أ( تٛمٝح يًُضار قبًٗا.4)

 ( أدب بٓؿغو.6( ( )أ( ْتٝذ١.5)

 ( )ز( ٜزقل ايٓـيض. 7)

 ( )أ( ايرتطي9.١)   ( )أ( ث٬ث١ أقغاّ.8)

 ( )ر( تؿقٌٝ بعز إطياٍ.11)

 ( )أ( ايتٛنٝز.11)

( )ب( اعتعاص٠ َه١ٝٓ. 13) ( أدب بٓؿغو.12)

 تعرب عٔ ا٭سظإ.

 ( )ز( طٜار٠ ايؾٛم.14)

 ( )ز( ايضثا16.٤)    ( )أ( ا٫عتؿٗاّ.15)

( 18) ( )ر( نٓا١ٜ تٛس٢ بك٠ٛ ايعاطؿ١.17)

 )ب( تؿقٌٝ يًُع٢ٓ.

 ( )ز( بٝإ َـياٖض ايعزٍ ؾ٢ أ١َ٫.19)

( )أ( إصعا٤ اغيبار٨ ٚايكٛاْري ا٫دتُاع١ٝ 21)

 ايت٢ تكِٝ سٝا٠ اغيغًِ ٚغري اغيغًِ.

 ( )ب( ايػظٍ ايقضٜح.22) ( )ر(21)
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 ايقـ ايجاْٞ ايجا٣ْٛ

ايتكغِٝ ؾ٢ ايبٝت ايجا٢ْ. ( )ز( سغ23ٔ)

 ( )أ( ٜؿضم بٝٓٓا بػ٢.24) 

 خرب. -( )أ( ؾعٌ َٓقٛب 25)

( )ب( أٜإ ذبغٔ عضٜضتو ؾغُتشُز 26)

 عريتو ٚتغُٛ  ْؿغو.

 ( )ب( َضؾٛع.27)

 ( )ب( َٓقٛب بجبٛت ايٕٓٛ.28)

 ( )ب( َعطٛف ع٢ً ايؿعٌ تٓزَٛا.29)

 ( )ز( َضؾٛع بايق١ُ.31)

 ايؿضز.( )أ( أسغٔ سُيٓتـَيض 31)

 ( )ز( احملغٔ َٛاؼ ايؿكضا٤.32)

 ( إٕ ضبب٢ اشبرييًٓاؼ عٝذظٕٚ.33)

 ( أدب بٓؿغو. 35( )34)

 الننوذج الثالث

( )ز( انتؾاف أؽٝا٤ 2) ( )أ( اغيٓتؾض.1)

١ُِّٝ رٕٚ عع٢.  ق

 يًغضْزٜب١ٝ.( )ر( ايتاصذ اغيعذ٢ُ 3)

 ( )أ( ٖٛصاؼ ٚٚيبٍٛ.4)

 ٌ هلا بغضْزٜب١ٝ.ف( )ز( ايت5ٛ)

 ( )أ( طعاّ.7)      ( أدب بٓؿغو.6)

 ( )ز( ٬َطؿت٘ ٚػياطست9٘)( )ب( ايهضّ.8)

 ( )ب( خضز يًكٓك.11)

 ( )أ( ايتٛامع.11)

( )ز( اختًؿت فٛص٠ ازبٛر بُٝٓٗا ؾؿ٢ 12)

ايكق١ إنضاّ اينٝـ، ٚؾ٢ ٚاإع٬َاٙ 

 بايٓؿػ.ايتنش١ٝ 

 ( )أ( طبام.14) ( )أ( تؾبٝ٘.13)

 ( أدب بٓؿغو.16) ( )ر( ْتٝذ١.15)

 ( )ب( اعتعاص٠ َه١ٝٓ.17)

 ( )ز( عذع ٚاطرٚاز ٚدٓاؼ.18)

 ( )ز( ايظٖز ٚايعٌُ يآلخض٠.19)

 ( )ر( ايظٖز. 21) ( أدب بٓؿغو.21)

 ( )أ( طبام.23) ( )أ( ايٓقح.22)

( )أ( ا٫عتعاص٠ ايتقضحي١ٝ ؾ٢ ايغضاز.24)

 ( )أ( َٓقٛب.25)  

 ( )ب( ايػا١ٜ.26)

 ( )ر( أطع صبو ؾتغعز.27)

 ( )ب( ٫ ايٓا١ٖٝ.28)

 ( )ب( َب٢ٓ ع٢ً ايغهٕٛ.29)

( )ر( صبظّٚ بايغهٕٛ ؾ٢ دٛاب ايطًب.31)

   

( ) أ( إسا ساؾـيت ع٢ً سضٜتو تعٝؿ 31)

 عظّٜظا.

 ( )ر( َهابز٠ َقزص قٝاع٢.32)

  ( أدب بٓؿغو.33)

   ( )ب(34)

 بٓؿغو.( أدب 35)

 الننوذج الرابع

 ( )ب( سقا١ْ.1)

 ( )ز( سادت٘ يًقٝز ٚايطعاّ.2)

 ( ) أ( َعبز ايضاَغّٝٛ.3)

 ( )ر( رٚص صداٍ ايزٜٔ ؾ٢...4)

 ( ) ر( عكز فًح بري ايزٍٚ.5)

 ( )ز( عٛر7.٠)( أدب بٓؿغو. 6)

 ايتأنٝز.( )ب( 8)

 ( )ب( ايظخاصف ايبزٜع١ٝ.9)

 ( )ب( تؾذٝع ايكاص٨ ع٢ً ايتؿهري.11)

 ( )أ( ْتٝذ١.11)

 ( )أ( ايتأثض بأعًٛب ايكضإٓ ايهضِٜ.12)

 ( )ز( نٓا١ٜ عٔ مؿ١.13)

 ( )ب( ايجا15.٢ْ) ( )ب( ايؿاعٌ.14)

 ( أدب بٓؿغو.16)

 ( )ب( اعتعاص٠ َه١ٝٓ.17)

 ( )ب( تؿقٌٝ يًُع٢ٓ.18)

 ايبعز عٔ ايكقٛص ٚايضنٛر.( )ز( 19)

 ( )ز( اسبه21.١ُ)    ( أدب بٓؿغو.21)

 ( )أ( طبام.23)    ( )ب( ايٛف١ٝ.22)

 ( )أ( َٓقٛب.25)  ( أدب بٓؿغو.24)

( )ز( إْٗٔ طبًٛقات ٜٛيزٕ ٚضيذي.26)

( )ز( َٔ ٜغع هلزؾ٘ ؾايٓذاح 27) 

 سًٝؿ٘.

 ( )أ( َضؾٛع.29) ( )ب( ايػا١ٜ. 28)

 ؼ ؾٝعًٛ ؽأْهِ.( )ب( اسرتَٛا ايٓا31)

 ( )ب( دا٥ظ.31)

 ( )ز( َقزص يؿعٌ صباع٢.32)

( َت٢ تبشيٛا ازبٗٛر اغيدًق١ تضتل 33)

 أٚطاْهِ.

 ( أدب بٓؿغو. 35( )34)

 الننوذج اخلامس

 ( )ر( تطًع٘.1)

 ( )أ( تٛنٝز باإلطٓاب.2)

 ٚعظَ٘.( )ز( طُٛس٘ 3)

 ( )ر( قن١ٝ ٚبعزٖا ريٌٝ.4)

 ( )أ( صعا١ٜ اغيٖٛٛبري.5)

 ( )ر( تضتهظ.7)       ( أدب بٓؿغو.6)

 ( )ب( ا٫عت٬ٗى ايعاطؿ٢.8)

 ( )ز( ع٬ق١ عهغ١ٝ.9)

 ( )ب( َبزع.11) ( )ز( مضٚص٠ ايعٌُ.11)

 ( أدب بٓؿغو.12)

 ( )ز( نٓا١ٜ عٔ فؿ١.13)

 ( )ب( اشبرب15.٣) ( )ب( ايؿاعٌ.14)

  ( )أ( تؾبٝ٘.17) أدب بٓؿغو. (16)

 ( )أ( طبام.18)

 ( )ز( ايعبٛر١ٜ هلل َٚزح أبٝ٘.19)

 ( أدب بٓؿغو. 21)

 ( )ر( ايضر٠ ؾ٢ عٗز أب٢ بهض.21)

  ( )أ( سؿ١ًٝ.22)

 ( )ز( دٓاؼ ْاقك.23)

 ( أدب بٓؿغو.24)

 ( )أ( ٫ّ ازبشٛر.26)  ( )ز( َضؾٛع.25)

 ( )ز( َب٢ٓ ع٢ً ايؿتح.27)

 ايؾاٖز اسبل. ( )ب( مل ٜك28ٌ)

 ( )ز( صبظَٚإ.29)

( )ر( ا٭ٍٚ اعِ 31)    ( )ب( صبظّٚ.31)

 َٓغٛب، ٚايجا٢ْ فٓاع٢.

( )ز( ا٭ٍٚ َقزص ث٬ث٢، ٚايجا٢ْ 32)

( َت٢ حيفي ايتعًِٝ 33) صباع٢.

 بايضعا١ٜ، ٜأِت بٓتا٥ر باٖض٠.

 ( أدب بٓؿغو.35( )34)

 الننوذج السادس
 ب( تؿقٌٝ. ( )2) ب( اسبٛارخ. ( )1)

 ز( عز٠ نًَٝٛرتات. ( )3)

 811ز(  ( )5) نِ. 511ب(  ( )4)

 أ( اغيكا١َٚ. ( )7) ( أدب بٓؿغو6)

 ز( ايعظضي١ ايك١ٜٛ. ( )8)

 ب( يبٝإ ايٓتٝذ١. ( )9)

 ر( ا٫ٖتُاّ بايعٌُ ٚإتكاْ٘. ( )11)

 ايضاس١ ايٓؿغ١ٝ.أ( شيٓح  ( )11)

 ( أدب بٓؿغو12)

 ز( نٓا١ٜ عٔ فؿ١. ( )13)

 ر( اشباَػ. ( )15) ز( تقضٜع. ( )14)

 ر( تؾبٝ٘. ( )17)  ( أدب بٓؿغو16)

 ر( إؿيٗاص ْتٝذ١. ( )18)

 ب( ظي١ٝ اإلع٬ّ. ( )19)

 ( أدب بٓؿغو . 21)

 ) ر( ذبضِٜ اشبُض( 21)

 ) أ( إعطا٤ ايعٌُ غئ ٜتكٓ٘. ( 22)

 اؼ ْاقك.ر( دٓ ( )23)

 ) ر( نٌ َا عبل )ٜتِ تعزًٜٗا( ( 24)

 ب( يٝتٛا٢ْ. ( )26) ر( فٓاع٢. ( )25)

( )ر( افرِب ع٢ً ايب٤٬ ؾٝظٍٚ بعز سري.27)

  أ( ٫ّ ا٭َض. ( )28) 
 ز( صبظَٚإ.  ( )31) أ( ٫ ايٓاؾ١ٝ. ( )29)
ر( ا٭ٍٚ صبظّٚ  ( )32)  أ( ٜعٌ ؽأْو. ( )31)

 ٚايجا٢ْ َضؾٛع. 

  اعتظار٠-اعتٝكاف-( اعتتباب33)

 َضا٤ا٠( -صٜا٤-)ص٥ا٤

 ؽ٦ّٝا  -) أ( اغيض٠٤ٚ( 34)

 ( أدب بٓؿغو .35)

 الننوذج السابع

 أ( عؿ١ٜٛ. ( )1)

 ر( ايع٬ز بايطاق١ اغيػٓاطٝغ١ٝ. ( )2) 

 ز( تكًٌٝ ايطاق١ اغيػٓاطٝغ١ٝ. ( )3) 

 ب( ايؾعريات ايز١َٜٛ. )( 4)

 ر( ذبؿٝظ ايهُٝٝا٤ اسب١ٜٛٝ يًذغِ. ( )5) 

 ( أدب بٓؿغو6) 

 ر( َهض ٚ رٖا٤. ( )8) ز( ؽهت. ( )7)
ر( ٭ْٗا ُنتبت  ( )11) ب( ْتٝذ١. ( )9)

 بٓؿػ خؽي عِ طٚدت٘ ايجا١ْٝ.
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 ايقـ ايجاْٞ ايجا٣ْٛ

) أ( ايظٚد١ ( 12) ز( ايزٖا٤. ( )11)

اعتدزَت ايزٖا٤ سبٌ اغيؾه١ً، ٚا٭ّ 

 يػ١ ايتٗزٜز.اعتدزَت 

 ز( نٓا١ٜ عٔ فؿ١. ( )13)

 ب( ايؿاعٌ. ( )15) أ( طبام. ( )14)

 ( أدب بٓؿغو .16) 

 ر( نٓا١ٜ عٔ َٛفٛف.)اهلل( ( )17) 

 ب( عذع ٚاطرٚاز ٚطبام. ( )18)

 أ( طٖزٙ ٚتكٛاٙ. ( )19)

 ( أدب بٓؿغو21( )21)

 ز( تقضٜع. ( )23)     ) أ( ا٭ط٬ٍ( 22)

 ٚايؾٛم ٚاسبٓري( ؽز٠ ايتعًل أ)( 24)

ز( ا٭ٍٚ َقزص صباع٢، ٚايجا٢ْ  ( )25)

 ب( ايؿا٤ ايعاطؿ١. ( )26)     عياع٢.

 ب( َناصع َٓقٛب بايؿتش١ اغيكزص٠. ( )27)

 ب( مِل ٜكٌ ايؾاٖز اسبل. ( )28)

(29( ) .َّ  أ( تتؿٛق٢. ( )31)        أ( ٜتد

 ر( ؾغٛف ٜعًٛ. ( )31)

 ز( اط٦ُٓإ. ( )32)

 ٜهغب اغي٪َٔ صما اهلل.( ٚاهلل يغٛف 33)

 ( أدب بٓؿغو .35( )34)

 الننوذج الثامن

 ز( تٛمٝح. ( )2)        ب( ٜٓتر. ( )1)

ر( ايطاق١  ( )4)  ب( ايغًٝٝهٕٛ. ( )3)

 ايؾُغ١ٝ سًٍٛ غيؾانٌ نجري٠.

 ز( ػيٝظات ايطاق١ ايؾُغ١ٝ. ( )5)

 ب( َطض خؿٝـ. ( )7( أدب بٓؿغو)6)

 ب( ايزاخ٢ً. ( )9)ز( تؿقٌٝ. ( )8)

 ب( تعًُِٗ ايهشب ( )11ز( ايعُّٛ) ( )11)

 ( أدب بٓؿغو12)

 ز( نٓا١ٜ عٔ فؿ١. ( )13)

 ر( ايضابع. ( )15) أ( ْتٝذ١ .  ( )14)

  ( أدب بٓؿغو16)

 ب( اعتعاص٠ َه١ٝٓ. ( )17)

 ز( تعًٌٝ يًُع٢ٓ. ( )18)

 ايظٖز ٚايعٌُ يآلخض٠.ز(  ( )19)

 ( أدب بٓؿغو .21)

 ) أ( ٚفـ اشبٌٝ( 21)

 ز( تقضٜع. ( )23)  ) ر( سؿ١ًٝ( 22)

 أ( َٓقٛبإ. ( )25( أدب بٓؿغو)24)

 أ( سكَّل. ( )26)

 أ( َٛعز اسبض رٜٔ عًٝ٘. ( )27) 

( ا٭ٚزي اعِ َٓغٛب ٚايجا١ْٝ َقزص 28)

 فٓاع٢.

 ب( َقزص قٝاع٢. )صباع٢( ( )29)

 أ( ايؿع٬ٕ َٓقٛبإ.  ( )31)

َّ با٭َا١ْ ؾ٢ عًُو ي٬٦  ( )31) َٝ ز( ذبً

ٌِ.  ( )32)    تٓزّ.  )ُسضِّى بايهغض يعزّ ب( تٓ

 ايتكا٤ ايغانٓري(

 ( إٕ تزُع اهلل تٌٓ صماٙ.33)

 )ر( ايتظّ اسبشص( 34)

 ( أدب بٓؿغو .35)

 الننوذج التاسع

 ب( تكبح. ) - 1

 ز( ايتٛفٌ يًكاح َنار يًذزصٟ. ) - 2

 ب( اسبؾضات. ) - 4 ر( ايهٛيريا. ) - 3

 أدب بٓؿغو - 6 ز( تٛمٝح. ) - 5

ر( اٖتُاّ ايعامل  ) - 8 أ( اغيهتٛب١. ) - 7

 بزصاع١ آثاص ا٭دزار.

ز( ا٭ٌَ ؾ٢  ) - 11 ر( تؿقٌٝ. ) - 9

 اغيغتكبٌ ٚايٓٗٛض بايٛطٔ.

 ر( أْ٘ جيٌٗ تاصٜخ بًزٙ. ) - 11

 ب( ايػظٍ. ( )13)     ( أدب بٓؿغو .12)

 أ( اعتعاص٠ َه١ٝٓ. ) - 14

           ز( سضٚف ايتٛنٝز ٚأعايٝب ايكقض. ) - 15

 ( أدب بٓؿغو .16)

 ز( تؾبٝ٘ بًٝؼ. ) - 18   ب( فؿا٤. ) - 17

 ب( َعتظ بأفً٘ ايعضب٢. ) - 19

 ) أ( ايٛف١ٝ.( 21) ( أدب بٓؿغو21)

) ز( ا٫عتعاص٠ ( 23) ) ر( ايػظٍ.( 22)

 اغيه١ٝٓ ؾ٢ " ٜض٣ فزقٗا نشبا"

 ) تقٛب : ايتؾبٝ٘ ايبًٝؼ( 

 ب( تقضٜع.. ) -24

 ر( صبظّٚ حبشف سضف ايع١ً. ) -25

 )ر( َضؾٛع بجبٛت ايٕٓٛ. -26

 أ( سض١ٜ.  ) - 27

 أ( ٚادب. )دٛاب قغِ َكزص( ) - 28

)أ( نإ ًَتك٢  -31 ب( فزّ. ) -29

 ٚؾز ايؾباب بايض٥اع١ صا٥عا.

ب( ٭ْ٘ طي١ً امس١ٝ.  ) - 32 ز( تٓازي. ) -31

ب( َٔ ٜزعٛا إزي ٖز٣ ٜهْٛا هلُا  ) - 33

 أدضُٖا...

 ( أدب بٓؿغو .35( )34)

 الننوذج العاشر

   ب( َعضا٠. ) - 1

 ر( فؿات ايجزٜٝات ايبشض١ٜ. ) -2 

 أ( ايكًب. ) - 3

 ب( اسبٝتإ. ) - 4

 ب( اعتز٫ٍ. ) - 5

 أدب بٓؿغو - 6

 ب( ايتعًل. ) - 7

 أ( ايتهايٝـ ايؾضع١ٝ يًذُٝع. ) - 8

 أ( ْتٝذ١. ) -9 

 ر( أْٗا ؾ٢ قؿك َهغٛص٠ ازبٓاح. ) -11

 أ( معـ ايك٠ٛ ايعاق١ً ٚاغيؿهض٠. ) -11 

 أدب بٓؿغو . -12

 ز( ايؿدض. ) - 13

 نٓا١ٜ عٔ فؿ١.( ر ) - 14

  ز( ْتٝذ١. ) -15

 أدب بٓؿغو . -16

 ب( عقٝإ. ) -17

 ر( اعتعاص٠ َه١ٝٓ . ) - 18

 أ( رع٠ٛ يًتُغو بايهتاب ٚايغ١ٓ. ) - 19

 ( أدب بٓؿغو .21( )21)

 ب( اسبه١ُ. ) -22

 عا٤.أ( ايز ) - 23

 ( أدب بٓؿغو24)

  ْا١ٖٝ.  -ز( ْاؾ١ٝ  ) - 25

 ز( ضيتٓع تٛنٝزٙ. ) - 26

َّ بٓؿغو عٓز  ) -27 َٛ ز( ٜا فزٜك٢ : امس

 ايػنب َٔ ايٛقٛع ؾ٢ ايظيٌ.

 اختٝاص. -أ( ربري  ) - 28

َاض  -ز( َناصع َب٢ٓ ع٢ً ايؿتح  ) -29

 َب٢ٓ ع٢ً ايؿتح.

31 - ( .١ًََٓ َُٝا  أ( 

 ر( َقزص فٓاع٢. ) -31

 ز( دٛاب ايؾضؾي طي١ً امس١ٝ. ) -32

 تؿإ.  -اط٦ُٓإ -إبا١ْ -أ( خنض٠ ) -33

( أدب بٓؿغو .35( )34)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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